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Stort jubilæumsarrangement 
 
 

lørdag den 9. og søndag den 10. maj 2015 
 
i 
 

Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 2500 Valby 
 – ved Toftegårds Plads. 

 
 
 
Foredrag af akvarister fra ind og udland, som fortæller om deres 
oplevelser med akvariefiskene og deler ud af deres store viden og 
erfaring. 
 
 
DM i Aqua-Quiz 2015 
 
 
Gallamiddag i Valby Kulturhus lørdag aften kl. 19.00.  
 
 
 

Alle med interesse for akvarier er velkomne. 
 



Programmet 
(Der kan ske mindre justeringer) 

 

Lørdag den 9. maj 2015 
 
Kl. 10.00  Diasserie med musik sættes i gang, F. Ingemann Hansen 
Kl. 10.15  Formanden Sven Erik Riedel byder velkommen 
Kl. 10.20  Poul Petersen: KA i 100 år 
Kl. 10.45  Mogens Juhl, SKS: I Scheels fodspor på jagt efter Killies i 
               Ækvatorial Guinea 
Kl. 11.45  Pause  
Kl. 12.00  DM i Aqua-Quiz ved Benny B. Larsen 
Kl. 12.30  Frokostpause 
Kl. 13.45  Hans Ole Kofoed, Holbæk Akvarie Klub: Vores deltagelse 
               i jubilæumsudstillingen Fisk & Fugle i Forum 1990 
Kl. 14.45  Pause 
Kl. 15.00  Hans Georg Evers, Tyskland: Corydoras (Foredraget 
               holdes på engelsk) 
Kl. 16.00  Pause 
Kl. 16.15  Peder Bach, Ølstykke Akvarieforening: Historier og 
                annekdoter fra mit liv som akvarist 
Kl. 17.15  Formanden afslutter dagen 
 
Kl. 19.00  Jubilæumsmiddag 
 
 

Søndag den 10. maj 2015 
 

Kl. 10.00  Formanden byder velkommen 
Kl. 10.05  Christian Jørgensen, KAK: Hvordan får jeg et smukt og 
               spændende stueakvarium? 
Kl. 11.05  Pause 
Kl. 11.20  Hans Georg Evers, Tyskland: Karpelaks (Foredraget 
               holdes på engelsk. 
Kl. 12.20  Frokostpause og indskrivning af auktionsvarer 
Kl. 13.30  Auktion over indleverede akvariefisk, -planter og –udstyr 
Kl. 15.00  forventes auktionen afsluttet. Oprydning 



Foredragsholderne 
 

Mogens Juhl, Skandinavisk Killi Selskab 

er kendt ud over landets grænser som foredragsholder og som en 
dygtig opdrætter ikke mindst af de såkaldte koldtvandsarter. 
Desuden har han foretaget fangstrejser i Afrika: Gabon, Uganda og 
Æquatorial Guinea. Samt i Nordamerika: Colorado, Missouri og 
Wisconsin. 

Christian Jørgensen, Storkøbenhavns Akvarie Klub 

er en af DAU's mest kvalificerede akvariedommere. Han er flere 
gange Danmarksmester i klassen for stueakvarier og er især 
berømt for sine helt specielle evner til at planter og rødder til at gå 
op i en højere enhed, så akvarierne altid er både smukke og 
spændende at betragte. 

Peder Bach, Ølstykke Akvarieforening 

Erfaren cichlideakvarist og akvariedommer, ansat ved 
skoletjenesten i ”Den blå¨Planet” og en rutineret foredragsholder, 
der forstår at fastholde sine tilhøreres opmærksomhed med sin 
professionelle og ofte humoristiske fortællestil. 

Hans Georg Evers, Tyskland 

Internationalt kendt akvariebogsforfatter og foredragsholder, 
erfaren opdrætter – har opdrættet over 300 forskellige akvariefisk - 
og specielt kendt som specialist i Corydoras, Loricaria og rejer. 
Redaktør af det tyskeakvarietidsskrift ”Amazonas”. 

Hans Ole Kofoed, Dansk Akvarie Union 

Formand for Dansk Akvarie Union og for Holbæk Akvarie Klub. Han 
er kendt for sit store engagement og sin iderigdom, når det gælder 
om at promovere akvariehobbyen i almindelighed og Holbæk 
Akvarie Klub i særdeleshed både i de trykte medier og i lokalradio 
og -TV. 



Yderligere oplysninger 

 
DM i Aqua-Quiz 2015 

Konkurrencen er åben for 3-mands hold fra akvarieforeninger og –
klubber, der er medlem af Dansk Akvarie Union.  

Tilmelding kan foretages ved henvendelse til formanden for 
Københavns Akvarieforening Sven Erik Riedel på tlf. 51 77 49 07 
eller e-mail: formand@kobenhavnsakvarieforening.dk eller på selve 
dagen ved henvendelse til formanden eller til konkurrencelederen 
Benny B. Larsen. 

 
Gallamiddagen 
 
Pris: 250,- kr. pr. person. Tilmelding senest den 1. maj 2015: 
Pr. e-mail: kasserer@kobenhavnsakvarieforening.dk  
eller på tlf. 40 10 00 41. 
  
Tilmeldingen er først gældende, når beløbet er indsat på 
foreningens bankkonto i Danske Bank, reg.nr. 1551 konto nr. 
7158661. Husk at mærke med navn og "Gallamiddag". 
 
Der vil under gallamiddagen blive lejlighed til at fremsætte even-
tuelle hilsner til foreningen i anledning af jubilæet ved henvendelse 
til aftenens toastmaster Mogens Nielsen. 


